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De vrouw moet aan de bak! 
Over de ontwikkeling van de 

beroepsbevolking tussen nu en 2020 

H et CPB heeft samen met het 
CBS onlangs een rapport uitge
bracht, waarin drie scenario's 

voor het toekomstig arbeidsaanbod tot 
2020 worden uitgewerkt (1). Deze scena
rio's maken deel uit van een bredere lange 
termijnstudie die later dit jaar door het 
CPB wordt gepubliceerd. Hierin komt niet 
alleen de arbeidsmarkt aan de orde, maar 
ook andere onderdelen van de economie. 
De accenten liggen vooral op milieu, mobi
liteit, ruimte en energie. Het doel van deze 
studie is mogelijke knelpunten op infra
structureel gebied en op het gebied van het 
milieu in kaart te brengen, en oplossings
richtingen voor het beleid aan te geven. 
Eén van de mogelijke knelpunten in de 
toekomst zou echter wel eens een tekort 
aan voldoende arbeidskrachten kunnen 
zijn. Hierdoor kan krapte op de arbeids
markt ontstaan, met alle gevolgen van 
dien: loonsverhogingen, toenemende werk
loosheid, toenemende sociaal-economische 
ongelijkheid, minder geld voor sociale 

door Marc Pomp 

Pomp schetst in dit artikel op 
basis van drie scenario's de 

economische ontwikkeling tot 
2020 en de gevolgen voor de 

arbeidsmarkt. Toekomstige 
tekorten zijn niet ondenkbaar. 
Eén van zijn conclusies is dat 
met name de deelname van 
vrouwen op de arbeidsmarkt 

in de toekomst toe zal moeten 
nemen teneinde de spanning 

op de arbeidsmarkt op te 
kunnen vangen en de 

verwachte economische 
groei te realiseren. 

Ik zal niet al te diep ingaan op de scena
rio's, maar me vooral beperken tot de as
pecten die relevant zijn voor het onder
werp: de ontwikkelingen op de arbeids
markt. Om uit te rekenen hoeveel arbeids
aanbod in 2020 nodig is, heb ik naast cij
fers over de economische groei ook cijfers 
nodig over de productie per werknemer en 
over de werkloosheid. 
Zie figuur 1: op pagina 10. 
Laten we de cijfers even langs lopen. 
Het werkloosheidspercentage stijgt licht 
in DE. In GC en EC daalt de werkloosheid 
daarentegen, tot 4,5% respectievelijk 
2,8%. 
Dan de arbeidsproductiviteitsgroei. Pro
ductiegroei ontstaat door meer productie 
per werknemer, of door inschakeling van 
meer werknemers. Het antwoord op de 
vraag of er genoeg werknemers zijn hangt 
dus sterk afvan de arbeidsproductiviteits-

_ ---------------'. ontwikkeling. 
De arbeidsproductiviteitsgroei bedraagt 

voorzieningen, afnemende solidariteit, etc. Door te streven naar 
een hoger.e deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt zouden 
deze tekorten gemakkelijk kunnen worden opgevangen. Het over
heidsbeleid zal daar in de komende jaren dan ook op gericht moe
ten zijn. In dit artikel zal ik eerst de uitkomsten van de economi
sche groeiscenario's weergeven om vervolgens in te gaan op het 
benodigde beleid teneinde de participatiegraad van vrouwen op de 
arbeidsmarkt te verhogen. 

1,6% per jaar in DE, 2,1 in EC en 2,5 in 
GC. Ik heb het dan over de arbeidsproductiviteitsgroei per ge
werkt uur. 
Door het combineren van deze vier cijfers - economische groei, 
arbeidsproductiviteitsgroei, daling aantal gewerkte uren per 
week, en werkloosheid - kan de vereiste groei van het arbeidsaan
bod worden berekend. Dat is de groei die nodig is om de productie
groei te halen, gegeven de veronderstelde arbeidsproductiviteits
groei en gegeven de aannames over de werkloosheid. Volgens de 
berekeningen zal dan de beroepsbevolking moeten toenemen met 
ongeveer een half miljoen personen in het lage scenario (DE), en 
met ongeveer anderhalf miljoen in de beide hoge scenario's. Ten 
opzichte van de huidige beroepsbevolking is dat een stijging van 
8% in DE en 25% in beide andere scenario's. 

Drie scenario's 

De drie scenario's hebben elk een naam meegekregen, die voor 
zich lijkt te spreken. Divided Europe (DE) is het meest pessimis
tische scenario, met een stagnerende Europese integratie en een 
lage ecocomische groei van 1,5%. Global Competition (Ge) kent 
met 3,3% de hoogste groei. European Coordination (EC) zit daar 
met een groei van 2,7% per jaar dicht tegen aan. Ter vergelijking: 
de economische groei in de periode 1974-1995 bedroeg 2,2% per 
jaar, dus tuss~n het laagste en het middelste scenario in. 
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In één scenario, namelijk Divided Europe, verandert zo ongeveer 
vanaf2012 de toename van de beroepsbevolking zelfs in een afna
me. In beide andere scenario's blijft de beroepsbevolking stijgen. 
Op langere termijn, voorbij 2020, zal in elk plausibel scenario de 
groei van de beroepsbevolking omslaan in een daling. 

(1) 'Bevolkillg en arbeidsaanbod: 3 scenario's tot 2020', SDU, Den Haag, 
1997 
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Hoeveel werknemers zijn er nodig? 
1974-95 1995-2020 

DE GC EC 

mutaties per jaar in % 

BBP 2,2 1,5 2,7 3,3 
BBP per hoofd 1,2 1,2 1,8 2,4 
BBP per uur 2,3 1,6 2,1 2,5 
Gemiddelde werkweeka -0,9 -0,5 -0,4 -0,3 
Werkgelegenheid 0,7 0,3 1,0 1,1 

niveaus eindjaar 
1995 2020 

DE GC EC 
Werkloosheidspercentage 8,4 8,0 4,5 2,8 

~ 197,.,995 

Figuur 1: economische groei, werkloosheid, arbeidsproducti
viteitsgroei. 

Het arbeidsaanbod moet groeien, maar hoe? 

Komt de benodigde groei van het arbeidsaanbod er ook? De sce
nario's zijn zo geconstrueerd dat die vraag bevestigend wordt 
beantwoord, tenminste binnen de scenarioperiode: tot 2020 treedt 
in geen van de scenario's echt spanning op de arbeidsmarkt op, in 
ieder geval niet in die mate dat er een loongolf over de arbeids
markt spoelt. 
Genoeg arbeidsaanbod dus in onze scenario's, maar hoe komt die 
fraaie uitkomst tot stand? Met andere woorden, hoe wordt voor
komen dat er ernstige krapte op de arbeidsmarkt ontstaat? Om 
deze vraag te kunnen beantwoorden geef ik opnieuw enkele cij
fers. 

Componenten groei beroepsbevolking: 
bijdrage in % per jaar, 1979-1992 en 1995-2020 
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Figuur 2: componenten groei beroepsbevolking. 

In figuur 2 wordt de gemiddelde jaarlijkse groei van het arbeids
aanbod voor de periode 1995-2020 opgedeeld in drie componenten: 
demografie (leeftijd+omvang van de bevolking), participatie van 
vrouwen, en overige factoren (=opleiding, participatie 65+, beper
king WAO, VUT). De zwarte kolom geeft de totale groei weer. Ter 
vergelijking is een soortgelijke compositie gemaakt voor de perio
de 1979-1992. In elk van de drie scenario's stijgt het arbeidsaan
bod, met gemiddeld iets meer dan 0,2% per jaar in DE tot bijna 1% 
per jaar in GC en EC. Dit is lager dan de 1,5% gemiddelde toena
me in de periode 1979-1992. In elk van de drie scenario's komt het 
grootste deel van de toename voor rekening van een participatie
stijging van vrouwen. Vergeleken met de periode 1979-1992 is de
ze toename echter in geen van de scenario's uitzonderlijk hoog. De
mografie levert in DE en GC een negatieve bijdrage, vooral door 
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veroudering van de beroepsbevolking. In EC wordt veroudering 
grotendeels gecompenseerd door immigratie. 

Achter deze groeipercentages zitten aannames over bevolkings- ' 
groei en participatiegraden. In elk scenario neemt de bevolkings
omvang toe, van 15,5 miljoen in 1995 tot ruim 16 in DE, bijna 17 
in GC en bijna 18 in EC, het scenario met de hoogste immigratie. 
Op zichzelf is die bevolkingsgroei niet genoeg om de benodigde 
groei van het arbeidsaanbod tot stand te brengen. 

De participatiegraad van mannen en vrouwen 

De participatiegraad van mannen en vrouwen staat uitgezet in 
figuur 3. 

% 
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Participatiegraad van mannen en vrouwen 20-64 jaar 
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Figuur 3 

De participatiegraad van vrouwen, dat is het percentage vrouwen 
dat werkt of wil werken, stijgt van 49% in 1995 tot ruim 60% in 
2020 in DE en ruim 70% in GC. Bij mannen daalt in DE de parti
cipatie van 79% in 1995 tot minder dan 75% in 2020. In GC en EC 
blijft de participatie van mannen ongeveer constant. 
Als je de scenario's naast elkaar legt, dan gaat de sterkste partici
patiestijging van vrouwen samen met de hoogste participatie van 
mannen. Hieruit blijkt dat.we in geen van de scenario's veronder
stellen dat het huishouden met de vrouw als kostwinner en de 
man als huisman een grote vlucht zal nemen. Een meer gelijke 
verdeling van zorgtaken past wel binnen de scenario's, omdat de 
lengte van de gemiddelde werkweek afneemt van 35 uur nu tot 31 
à 32 uur in 2020. 
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Maar stel nu eens dat de participatiestijging van vrouwen toch 
een stuk achterblijft bij wat wij hebben verondersteld. Is dat dan 
een ramp? Ja, de tekorten lopen dan fors op, van 400.000 tot 

700.000 personen. Om toch de economische groeicijfers te kunnen 
halen in de drie scenario's zou dan de arbeidsproductiviteit sterker 
omhoog moeten, naar bijna 3% in GC. De meeste economen ach
ten zo'n langdurige productiviteitsgroei echter onhaalbaar. 
Een hogere participatiegraad van vrouwen is dus echt noodzake
lijk. 

Beleidsmaatregelen 

Welk beleid kan de benodigde arbeidsaanbodgroei tot stand bren
gen? Ik bespreek twee soorten beleidsmaatregelen: maatregelen 
gericht op terugdringen van WAO en VUT, en maatregelen gericht 
op toename van de participatie van vrouwen. 
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Figuur 4 

De aannames ten aanzien van het WAO-beleid verschillen sterk 
tussen de drie scenario's. In Divided Europe is geen aanvullend 
WAO-beleid opgenomen vanwege het ontbreken van consensus 
hieromtrent. Bovendien bereikt de naoorlogse geboortegolf de leef
tijdsgrens waarbij het aantalongeschiktheidsuitkeringen sterk 
gaat oplopen. Hierdoor neemt het aantal WAO'ers vooral in het 
eerste decennium van de volgende eeuw fors toe. 
In Ge stijgt de WAO nauwelijks. Dit komt onder meer door de uit
keringshoogte achter te laten blijven bij de algemene loonstijging. 
Daarnaast wordt een actief volumebeleid gevoerd: selectie 'aan de 
poort' door strengere keuringen, en strikte handhaving van (aan
gescherpte) arbeidsongeschiktheidscriteria. 
In European Coordination wordt uitsluitend volume-beleid ge
voerd. De uitkeringen volgen de lonen zodat ook niet-actieven in 
de stijgende welvaart delen. 

Dan de VUT. Zowel in Global Competition als in European Coor
dination wordt het niveau van de VUT-uitkeringen drastisch ver
laagd, waardoor vanaf 2005 het percentage personen dat van een 
dergelijke regeling gebruikt maakt sterk gaat dalen. Ook is er een 
trend naar flexibele pensionering, een trend die je nu al waar kunt 
nemen. Vanwege de vergrijzing zal de daling van het VUT-volume 
echter toch bescheiden blijven. 
In Divided Europe is uitgegaan van ongewijzigd beleid ten aan
zien van de VUT-percentages. De grafiek laat zien dat het aantal 
personen, dat van de VUT gebruik maakt, dan ruim verdubbelt. 
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Participatie vrouwen 

De toekomstige participatiestijging van vrouwen is in onze visie 
het gevolg van economische en niet-economische - zeg maar, cul
turele - factoren. Hoe belangrijk de verschillende factoren zijn, is 
moeilijk aan te geven. Een paar jaar geleden heeft het CPB op ver
zoek van de Commissie Toekomstscenario's Herverdeling Onbe
taalde Arbeid een aantal maatregelen doorgerekend. De uitkom
sten staan in het boek 'Onbetaalde Zorg Gelijk Verdeeld'. Ik vat ze 
hier samen: 
1. Individualisering Inkomstenbelasting (IE) en sociale zeker

heid: afschaffing overdraagbaarheid belastingvrije voet, indivi
dualisering bijstandsuitkering 

2. Heffingskorting IE voor werkenden. 
3. Uitbreiding kinderopvang 
4. Verruiming betaald ouderschapsverlof 

Participatiestijging vrouwen: 

effecten van beleid doorgerekend met MIMIC 
Beleidsmaatregel effect op 

participatiegraad 

vrouwen 
in %-punt 

Afschaffen overdraagbaarheid belastingvrije voet 3,5 
Individualisering bijstandsuitkering 0,4 
Heffingskorting IB voor werkenden 0,0 
Uitbreiding kinderopvang 0,1 
Verruiming betaald ouderschapsverlof 0,1 
Totaal 4,1 

Figuur 5 

1a.Modelsimulaties wijzen uit dat afschaffing van de overdraag
bare voet op termijn kan leiden tot een participatiestijging van 
vrouwen met 3,5%. Het betreft vooral kleine deeltijdbanen. M
schaffing van voetoverheveling betekent een fors inkomensverlies 
van bijstandsontvangers, omdat ook zij de overdraagbare voet van 
hun partner kwijtraken. Als zij hiervoor worden gecompenseerd, 
dan stijgt de verhouding tussen uitkering en loon wat een op
waartse druk op lonen tot gevolg heeft. Dit gaat ten koste van de 
banengroei. Een deel van het extra arbeidsaanbod van vrouwen 
slaat dan neer in werkloosheid. 

lb. Individualisering van de bijstand is doorgerekend door te ver
onderstellen dat partners, die allebei recht op bijstand hebben, 
beide 50% van het minimumloon krijgen (nu: 100%). Alleenstaan
den zonder kinderen krijgen net als nu 700/0. 
De effecten van een dergelijk beleid hangen af van de mate waar
in beide partners zich daadwerkelijk gaan aanbieden op de 
arbeidsmarkt. Is dat volledig het geval, dan stijgt het arbeidsaan
bod licht, de participatiegraad van vrouwen neemt toe met 0,4%. 
Maar als er oneigenlijk gebruik optreedt, dat wil zeggen als part
ners zich inschrijven bij het arbeidsbureau om de totale uitkering 
van het gezin op 100% minimumloon te brengen zonder dat zij van 
plan zijn zich daadwerkelijk aan te bieden, dan kan het arbeids
aanbod zelfs dalen. Voor bepaalde groepen wordt het dan aan
trekkelijker om voor een uitkering te kiezen in plaats van voor een 
baan. 
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ook geen sterke noodzaak wordt gevoeld om moeders in te 
schakelen), stijgt de participatie altijd nog met 14%. In GC, 
het hoogste scenario, is de stijging zelfs 20%. 
Andere factoren dan de genoemde beleidseffecten moeten 
dus de hoofdrol spelen. Wat zijn die andere factoren? Voor 
een deel zullen dat financiële prikkels zijn: in GC stijgen 
de (netto) lonen zo sterk datje wel gek moet zijn om niet te 
gaan werken. In het EC scenario geldt iets soortgelijks, 
maar in iets minder sterke mate. S 

Gesubsidieerde kinderopvang: een belangrijke stimulans voor de 
arbeidsparticipatie van vrouwen? 

2. Een heffingskorting van 1000 gulden per jaar - dus een bedrag 
datje vanje belastingaanslag mag aftrekken - heeft per saldo nau
welijks een effect op het arbeidsaanbod. De reden is dat werken fi
nancieel weliswaar aantrekkelijker wordt, maar daar staat tegen- . 
over dat het gezinsinkomen flink stijgt waardoor werken minder 
noodzakelijk wordt. 

3. Vaak wordt gezegd dat uitbreiding van de gesubsidieerde kin
deropvang nodig is om meer vrouwen in staat te stellen te werken. 
Er worden zo'n 200.000 kinderen per jaar geboren, en een kleine 
700.000 vrouwen heeft een kind jonger dan 4 jaar oud. Dat is een 
grote groep en je zou dus zeggen dat kinderopvang belangrijk is. 
Toch kun je een paar vraagtekens plaatsen bij uitbreiding van de 
gesubsidieerde opvang. Het effect daarvan wordt namelijk voor 
een deel (50%) teniet gedaan door een vermindering van informeel 
betaalde kinderopvang. Daarnaast komt de uitbreiding van de for
mele kinderopvang voor een deel (25%) ten goede van ouders die 
de kinderopvang voor andere doeleinden gebruiken dan voor uit
breiding van de arbeidsparticipatie van de partner. Simulatiere
sultaten met een van de CPB-modellen wijzen uit dat een subsidie 
van 100 miljoen gulden (waarmee 10 000 plaatsen kunnen worden 
gefinancierd) uiteindelijk leidt tot een participatiestijging van 
vrouwen met niet meer dan 0,1%. 

4. In de modelberekeningen is aangenomen dat werkenden met 
kinderen 2 maanden betaald verlof krijgen per geboorte. Dit komt 
overeen met een gemiddelde macro-arbeidsduurverkorting van 
0,5%. Aangenomen is dat alle werkenden loon inleveren om de 
kosten van ouderschapsverlof te financieren. De uitkomst is een 
stijging van de participatiegraad van vrouwen met ongeveer 0,1 %. 

Niet alles is economie 

Als we deze effecten bij elkaar optellen komen we zelfs in het gun
stigste geval niet verder dan een toename van de participatie
graad van vrouwen met 4%. In alle scenario's is de participatie
stijging fors hoger. In DE, het geen-geld-scenario waarin dus geen 
ruimte is voor extra gesubsidieerde kinderopvang en andere sti
muleringsregelingen (en waarin de werkloosheid hoog is zodat er 
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Maar zoals ik al eerder zei, niet alles is economie. Ook de 
sociaal-culturele veranderingen zullen van groot belang 
blijken te zijn. En het lijkt erop dat een werkende vrouw 
steeds meer de norm is, ook als zij kleine kinderen heeft. 

Tenslotte zit achter onze scenario's, en vooral de hoge 
groeiscenario's, een zeker optimisme over de vindingrijk
heid van werkgevers, werknemers en overheid wanneer 
zou blijken dat bepaalde obstakels verdere participatie-
groei van vrouwen in de weg staan. Naarmate de krapte op 
de arbeidsmarkt groter dreigt te worden, zal die vinding
rijkheid naar verwachting toenemen. Misschien gaan we 

naar een flexibele werkweek, zonder weekend, waardoor beide 
partners om de beurt kunnen werken en voor de kinderen zorgen. 
Of misschien gaan we naar langere schooltijden, van 's ochtends 
vroeg tot laat in de middag. Het laat zich allemaal moeilijk voor
spellen: 2020 is uiteindelijk toch ver weg. 

Conclusies 

Bij wijze van samenvatting zet ik de belangrijkste conclusies hier 
op een rijtje: 

1. Een forse groei van het arbeidsaanbod is nodig om een wense
lijk tempo van economische groei te kunnen realiseren. 

2. Een flinke participatiestijging van vrouwen is daarvoor nood
zakelijk, naast beheersing van het beroep op VUT en WAO. 

3. Beleidsmaatregelen in de fiscale sfeer spelen hierbij een rol, in 
aanvulling op sociaal-culturele trends. Er gaat een financiële 
prikkel uit van de hoge lonen in scenario's met hoge groei. 

4. Bij krapte op de arbeidsmarkt zullen overheid, werkgevers en 
werknemers hun vindingrijkheid moeten tonen om eventuele 
obstakels die participatiestijging van vrouwen in de weg staan, 
op te ruimen . • 
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